
 إن شاء ا رب العالمين هذا الموضوع هو الجزء الرابع لعالمية الب الشرعى
للموسيقى المتوسطية, النجم العربى الول, عمرو دياب

كما أنه تجميع لخر الخبار فى الفترة الماضية تأتيكم من حول العالم

--

 ابن الزعيم الغانى "نكروما": عمرو دياب هو أول من تطرق لمشكلة التجار بالبشر
فى السينما المعاصرة

بسم ا الرحمن الرحيم

--

جمال نكروما

Gamal Nkrumah

 هو ابن الزعيم الغانى "كوامو نكروما" الذى بعث له عبد الناصر بزوجة قبطية, و هو
 عام15محرر بجريدة الهرام ويكلى على مدار 

 فى مقالته الصادرة صباح اليوم فى جريدة الهرام السبوعى الصادرة باللغة
 النجليزية, بعنوان "من يمتلك قلب؟", عبر عن بدء تصدى العالم العربى لمأساة

التجار بالبشر, ثم تطرق لسبل تصوير هذه الظاهرة فى الفلم العالمية و المصرية

 فعلى صعيد السينما المصرية الكلسيكية, تناول رشدى أباظه هذه المشكلة
 الشائكة فى فيلم "ملك و شيطان" و لكنها لم تعبر عن مشكلتنا الحالية, أما فى
 السينما المعاصرة فقد قام رمز الموسيقى "عمرو دياب" بمعالجة هذه المشكلة

1989الكارثية المدمرة للمجتمع فى فيلمه "العفاريت" الصادر عام 

المقال

http://weekly.ahram.org.eg/2009/950/feature.htm

http://weekly.ahram.org.eg/2009/950/feature.htm


--

ابن سفير أفغانستان: عمرو دياب من أكبر نجوم موسيقى الروك فى العالم

بسم ا الرحمن الرحيم

 نعمت سادات, هو ابن السفير الفغانستانى, و هو يعمل فى شعبة التصال التابعة
لدارة شؤون العلم التابعة للمم المتحدة

, و أثناء تقديمه للنجم الفغانى2009 يوليو 6و فى أحد مقالته الصادرة بتاريخ اليوم,   
 الول "فالى خانومى" الذى قارن قاعدته الجماهيرية العالمية, و شعبيته على موقع
 "يو تيوب" بنجم مصر الول, عمرو دياب, و نجم تركيا الول, تاركان, و اصفْا عمرو دياب

أنه أحد أكبر و أهم نجوم موسيقى الروك فى العالم

--

المقال

http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2009/07/06/a-dose-
of-afghan-pop-culture.aspx

--

نبذه عن نعمت سادات

و هنا أيضْا

http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2009/07/06/a-dose-of-afghan-pop-culture.aspx
http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2009/07/06/a-dose-of-afghan-pop-culture.aspx


http://ohmygov.com/members/Nemat123.aspx

--

عمرو دياب يتصدر صفحات مجلة "فوج" العالمية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

  على1فى مفاجأة لم و لن تحدث لفنان عربى على مر العصور, تحدثت المجلة رقم 
  عربيْا1سطح كوكب الرض و الكثر نفوذْا عالميْا فى مجال الموضة, عن النجم رقم 

أل و هو عــمــرو ديــاب

--

تجربة عالمية على أغانى عمرو دياب

http://ohmygov.com/members/Nemat123.aspx


 و ذكرت خبر مفاده أن مصممة الزياء العالمية "كورين كابسو" صاحبة شركة العطور
 العالمية الفرنسية "أو دو كابسو" , قد قامت بإجراء تجربة تصنيع عطر عالمى على

 أغانى عمرو دياب, و ذلك فى إطار تجربة "الستنشاق و الصوت" التابع لنادى "صناع
 الجمال". و تقوم "كابسو" بتوفير أربع نكهات, وأربعة أزواج من بيانات مصممة لربعة

 مواقف، على أربعةإيقاعات, و تضيف أنه ل يمكن فصل الموسيقى و الملبس و
 الرائحة عن بعضهم البعض, ففى حالة وجود موجات سلبية أو مزاج سىء, نقوم
 برش "موقف البتسامة", فى إشارة إلى الجريب فروت, و العشاب, و الستماع

إلى عمرو دياب

--

 القنبلة القوى

عمرو دياب على صفحات المجلة الولى فى العالم - فوج

--



غلف المجلة



-
الصفحة التى تتحدث عن النجم العربى الول عمرو دياب



--

لقطة مقربه



--

الكلم عن عمرو دياب كما هو مكتوب باللغة الفرنسية

--

لقراءة الموضوع الذى يتحدثون فيه عن التجربة العالمية على أغانى عمرو دياب

http://www.catherine-jazdzewski.com/vogue-avril00.pdf

 أو لتحميلها بصيغة

PDF

http://www.4shared.com/file/11721549...e-avril00.html

--

http://www.4shared.com/file/117215493/c227b0e5/vogue-avril00.html
http://www.catherine-jazdzewski.com/vogue-avril00.pdf


موقع فوج

http://www.vogue.com/

موقع الصحفية التى حققت فى الحدث

http://www.catherine-jazdzewski.com/

--

بطولة العالم للياقة البدنية تستعين بعمرو دياب

بسم ا الرحمن الرحيم

--

World FAME Championship

 فى سابقة لم تحدث من قبل, اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للياقة البدنية
 على أغنية عمرو دياب "ليلى نهارى", من أجل إختبار أبطال العالم على أساس

جودة آدائهم للغنية

 تعد هذه المرحلة هى من ضمن مراحل إختيار من سيكون بطل أو بطلة العالم, حيث
 يقوم كل متسابق و متسابقة بالرقص على أغنية عمرو دياب, ثم تعطى لجنة

التحكيم قرارها فى الجسم الكثر لياقة

 إن بطولة العالم للياقة البدنية, المسماة "بفيم" أو الشهرة, تعتمد على الطرق
 الترفيهية أكثر فى تحديد النماذج الرياضية الكثر لياقة فى جميع أنحاء العالم, كما

تقام هذه البطولة سنويا فى كل دولة على حدة

http://www.catherine-jazdzewski.com/
http://www.vogue.com/


 و هذا هو فيديو للبطولة التى أقيمت فى كندا, و التى استعانت بأغنية "ليلى
نهارى" أحد أقوى الغانى فى الموسيقى العالمية

لتحميل الفيديو

اضغط هنا - رابط مباشر

 رابط ميديا فاير

رابط فور تشيرد

--

موقع البطولة

http://www.fameworldtour.com/

--

الملف الساخن: طرح إسم عمرو دياب فى مبادرة من الكونجرس المريكى

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://www.fameworldtour.com/
http://www.4shared.com/file/121599091/a1dc8f0d/Fame.html
http://www.mediafire.com/file/jqeqwjhemgj/Fame.wmv
http://ehabali.co.cc/resources/Fame.wmv


 بعد الغزو الميركي البريطاني للعراق, تقدم الكونجرس بمبادرة, لذاعة أغانى أشهر
 و أهم نجم عربى فى الشرق الوسط "عمرو دياب" و أغانى النجمة العالمية

 "بريتنى سبيرز", بالضافة إلى دعاية سياسية عربياً وغربياً, على أثير إذاعة جديدة
 أمريكية أطلقوا عليها اسم راديو "سوا", و ذلك جاء إثر اجتماعات تنادت إليها

منظمات موالية لسرائيل

 بعد ذلك, قامت صحيفة نيويورك تايمز و شبكى اي بى سى بالتحدث عن ذلك
 الموضوع كرسالة سياسية, حيث أن صائغي الرأي في واشنطن بدأوا يشعرون
 بالقلق من انهم يخسرون حرب الفكار مع "الجهاديين", كما قاموا بنشر أسماء

النجوم الذى حددهم الكونجرس و الدارة المريكية

http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.ht
m

http://www.nytimes.com/2002/06/17/international/middleeast/17RADI
.html

--

http://www.nytimes.com/2002/06/17/international/middleeast/17RADI.html
http://www.nytimes.com/2002/06/17/international/middleeast/17RADI.html
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.htm
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.htm


 بيان بعنوان: استخدام الموسيقى كوسيلة - هيئة السلك الدبلوماسى للعلقات
الخارجية المريكية

 قامت هيئة السلك الدبلوماسى المريكى بنشر بيانْا صحفيْا رسميْا فى واشنطن
  فى2002بخصوص راديو "سوا" الذى أنشأته و دعمته حكومة جورج بوش عام 

 الشرق الوسط, لتقريب وجهات النظر بين الشباب العربى, و الحكومة المريكية, و
قد اقترحته الستخبارات المريكية

 و كان نصيب عمرو دياب من البيان الصحفى المريكى كبيرْا جدْا, حيث استطرد فى
 علقة موسيقى عمرو دياب بمدى فهم و تقبل السياسة المريكية, حيث أنه
الشخصية الموسيقية محور التركيز للبيان. و ها هى ترجمة الجزء باختصار

 اذا وجد الشباب العربى صعوبة فى ابتلع أخبار سياسة الحكومة المريكية,
 فسنقدم لهم عمرو دياب, حيث يمكنهم ابتلعها بطريقة أسهل, و تقبلها مع دندنة

عمرو دياب لـ حبيبى حبيبى يانور العين .. يا ساكن خيالى

 كما أن البيان محفوظ على خادم موقع هيئة السلك الدبلوماسى للعلقات الخارجية
المريكية

http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf

--

 كشف معهد جاليجو للدراسات الدولية للسلم بغاليسيا (أسبانيا) عن وثيقة هامة
 بعنوان "تفهم الصراع لتحقيق السلم" تؤكد أن عمرو دياب كان أداة و وسيلة

 استخدمتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتحقيق أهداف حيوية, غاية فى
الهمية, فى المنطقة. هذه الهداف هى

 أن الدارة المريكية فى عهد بوش كانت تود إنشاء وسيلة إعلمية بنفس تأثير قناة
لذاعة أغانى عمرو دياب و بريتنى سبيرز فقط, كلما أراد الرئيس جورجالجزيرة,   

http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf


, فحواها أنهم ليسوا ضد العرب, وبوش و كولن باول توجيه رسالة إلى المة العربية  
 على الرغم من ذلك كانوا فى حاجة أيضْا إلى هذه الوسيلة للطاحة بصدام حسين,
 فقاموا بإنشاء أجهزة إرسال ضخمة فى قبرص, و الكويت, و أطلقوا عليها اسم راديو

 "سوا", فكان عمرو دياب هو الورقة الرابحة فى يد الدارة المريكية للوصول إلى
مبتغاه

و هذا هو النص بالسبانيه

الوثيقة على خادم معهد جاليجو

http://www.igesip.org/entenderconflitos.pdf

--

 على نحو أخر قامت هيئة التراث المريكى بإجراء بحث مؤكدْة ضمنيْا أن عمرو دياب
هو نصب عين الدارة المريكية

البحث بعنوان: إستعادة صوت أمريكا فوق أعالى البحار - مؤسسة التراث المريكية

http://www.heritage.org/research/governmentreform/hl817.cfm

--

, كشفت هيئة المم المتحدة عن وثيقة بعنوان "استعداد الشباب2006فى عام   
 العربى للهداف النمائيه فى اللفية الجديدة", أكدت فيه أن عمرو دياب هو من بين
 أكثر اهتمامات العلم العرب, كما أكدت من خللها للعالم أن هناك خمس شخصيات
 هم بؤرة اهتمام الوساط العالمية و العربية فى المنطقة, من خلل مجموعة واسعة

من البرامج, و هم

أسامة بن لدن

http://www.heritage.org/research/governmentreform/hl817.cfm
http://www.igesip.org/entenderconflitos.pdf


عمرو دياب

تونى بلير

دونالد رامسفيلد

مايكل جاكسون

--

و ترجمة جزء من البيان على النحو التالى

 هناك وضع متأزم تشهده المنطقه, و هناك علقة معقدة بين الشباب العربى, و
 وسائط العلم العالمية. كما أن هناك شباب لديهم سرعة وصول للراء المتباينة

 بشأن الحداث الراهنة, و أخرون غافلون عن عالم السياسة. و إن كان هناك زيادة
 فى إمكانية وصول المعلومات إلى المجتمع, يبدوا أن هناك حالة من الل مبالة بين
 الشباب العربى, و ذلك ربما لن تحسين الوصول إلى هذه المعلومات ليس دائمْا

 على مستوى الفرص المتاحة للمشاركة فى الحياة السياسية, أو للتأثير على وضع
 السياسات. إن هذا الواقع يؤكد الدور الحيوى للعلم فى الطار السياسى

 للمجتمعات العربية فى تفعيل دور المواطن العادى. و مع ذلك, فإن تحسين العلقة
 مع وسائل العلم العالمية على المدى القصير, قد يؤدى إلى تفاقم إحباط المواطن

 بسبب النظم السياسية و المركزية التى تسمح لعدد قليل من نقاط الدخول و
 المشاركة. من المرجح, على المدى الطويل, أن يتحرك المواطنين المطلعين على
 هذه الخطوة للتأثير فى عملية تغيير مجتمعاتهم. و قد تمخضت هذه العملية عن

 نتائج ملموسة فى بعض الدول العربية. و مع إمكانية جديدة للوصول إلى العديد من
 الموضوعات التى تغطيها وسائل العلم العالمية, و التصالت, فسوف ينشأ عن هذا
 انفتاح أسواق متزايدة للفكار. هذا السوق سوف يقوم بإمداد المعلومات فى حالة

 وجود طلب ملموس. إن وسائط العلم المتاحة فى جميع أنحاء المنطقة, على
 المستويين العربى و العالمى يقومون بتفيذ مجموعة واسعة من البرامج و هى
 أخبار, أسامة بن لدن, عمرو دياب, تونى بلير, و دونالد رامسفيلد, إلى العمال

 الدرامية الممتدة من مصر و البرازيل, و الفلم القصيرة, و البرامج الدينية, و مايكل
جاكسون

--

 المثير أن هذه الوثيقة التى وضع فيها إسم عمرو دياب موجودة على موقع المم
المتحدة الرسمى

http://www.un.org/

و ها هو الملف

ملف كامل من هيئة المم المتحدة عن الشباب العربى و به اسم عمرو دياب

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf

--

 و ل ننسى دور قناة الجزيرة فى تغطية هذه الحداث التى كان عمرو دياب جزءْا ل
يتجزء منها

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf
http://www.un.org/


ففى حلقة بعنوان: أداء العلم العربى فى حرب العراق

 قال البروفيسيور "أسعد أبو خليل", أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا: بأن
 إذاعة سوا جاءت بمبادرة ليس من مواطن في ولية أيوا وأوكلهوما، وإنما بمبادرة
 من الكونجرس، وإثر اجتماعات تنادت إليها منظمات موالية لسرائيل، لنها كانت

 متضايقة مما كانت تقوله (الجزيرة) وغير (الجزيرة) ولكني أنا مطمئن فمهما صدحت
 إذاعة سوا بأغاني عمرو دياب أو (برتن اسبيرز) بالضافة إلى دعاية سياسية

 ممجوجة عربياً وغربياً

تفاصيل البرنامج

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-
4E85172EF635.htm#L1

--

إسم عمرو دياب أصبح على الخريطة

بسم ا الرحمن الرحيم

--

السؤال: كيف أصبح إسم عمرو دياب موجود على الخريطة ؟

2006 مارس 10الجواب: من يوم 

--

التفاصيل

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-4E85172EF635.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-4E85172EF635.htm


فى مدينة ديترويت أكبر مدن ولية ميشيغان المريكية



2006 مارس 10و على مسرح فوكس, قام النجم العالمى عمرو دياب بالغناء يوم 

 قام المسرح بكتابة إسم عمرو دياب فى الخارج كما يفعل مع أى فنان عالمى يأتى
إليه

و ها هى صورة إسم عمرو دياب على المسرح من الخارج



إلى الن المر مشرف جدْا

--

قمت برفع هذه الصورة على الموقع الخاص بعمرو دياب على فليكر

http://flickr.com/amrdiab

,سكمابقامت الشركة العالمية لتحديد و توفير الخرائط و دليل السفر حول العالم,   
 بلتصال بى لبلغى أن الصورة التى بها إسم عمرو دياب تحديدْا سوف تظهر على

 الخريطة لكل الناس حول العالم كما سوف تكون متوفرة كدليل سفر ديناميكى حول
العالم, و أيضْا من خلل برنامج

Schmap Player

و ذلك بعد طلبها لهذه الصورة تحديدْا فى بداية المر

http://flickr.com/amrdiab


 الن, بمجرد البحث عن مسرح فوكس سوف تظهر صورة المسرح و عليه إسم عمرو
دياب

--

الرسالة التى استلمتها

--

و الن إذا بحثت عن مسرح فوكس على الخريطة, سوف تجد

http://www.schmap.com/detroit/entertainment_dance/p=273206/i=27
3206_35.jpg

و إذا قمت بالبحث من خلل الى فون أو الى بود, سوف تجد

http://www.schmap.com/detroit/entertainment_dance/p=273206/i=273206_35.jpg
http://www.schmap.com/detroit/entertainment_dance/p=273206/i=273206_35.jpg


http://www.schmap.com/?
m=iphone#uid=detroit&sid=entertainment_dance&p=27 

3206&i=273206_35

--

الموقع

http://www.schmap.com/

--

قنبلة القرن الواحد و العشرين: عمرو دياب يدخل قاموس ويبستر للغة النكليزية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 فى مفاجأة تعد هى الهم فى القرن الواحد و العشرين, و فى سبق ليس له مثيل,
 دخل النجم العربى الول عمرو دياب قاموس اللغة النجليزية "ويبستر", حيث

 أصدرت شركة "أيكون جروب" الدوليه المختصة بمنشورات القرن الواحد و العشرين
 المرجعية, سلسلة مراجع بعنوان "إقتباسات و وقائع و عبارات ويبستر" التابعة

لقاموس "ويبستر" الدولى

 و فى كل سلسلة من مراجع قاموس "ويبستر" يتم ذكر اسم عمرو دياب مع
التعريف به, و ذلك عند ذكر حرفى الـ

A M

 و من سلسلة قاموس "ويبستر" المرجعية التى ورد فيها "عمرو دياب": المذاهب
الذاتية, و الشمولية, و التمرد

 و يعرف قاموس "ويبستر" فى اللغة النكليزية "عمرو دياب": إن المطرب بالفعل هو
 موضوع لثلث سير: عمرو دياب هو مالك قلبى, و المتمرد, و عمرو دياب هو نجم

القرن الواحد و العشرين

--

مثال لكتاب "إقتباسات و وقائع و عبارات ويبستر" فى المذاهب الذاتية

http://www.schmap.com/
http://www.schmap.com/?m=iphone
http://www.schmap.com/?m=iphone
http://www.schmap.com/?m=iphone




--

مثال لكتاب "إقتباسات و وقائع و عبارات ويبستر" فى التمرد



--

بعض السلسل الخرى التابعة لقاموس ويبستر





--

:المصادر

http://books.google.com/books?
id=uArxJO1hzVkC&pg=PA210&dq=amr+diab

http://books.google.com/books?
id=OxyUp1Vy85MC&pg=PA266&dq=amr+diab

--

كل النوادى الليلية فى أمريكا بل استثناء يسألون عن ألبوم عمرو دياب

بسم ا الرحمن الرحيم

--

هل تحقق الحلم ؟

هل أصبحت أمريكا مهتمة بعمرو دياب المصرى إلى هذه الدرجة ؟

http://books.google.com/books?id=OxyUp1Vy85MC&pg=PA266&dq=amr+diab
http://books.google.com/books?id=OxyUp1Vy85MC&pg=PA266&dq=amr+diab
http://books.google.com/books?id=uArxJO1hzVkC&pg=PA210&dq=amr+diab
http://books.google.com/books?id=uArxJO1hzVkC&pg=PA210&dq=amr+diab


 إلى درجة أن النوادى الليلية فى جميع أنحاء الوليات المتحدة المريكية تسأل
باستمرار عن آخر ألبوم لعمرو دياب للرقص على ايقاعه و نغماته ؟

نعم, لقد تحقق بفضل ا تعالى

لقد تخطى عمرو دياب كل الحواجز و القيود الخاصة باللغة

لقد أدرك المريكيون أخيرْا أنهم يستطيعون الرقص على أغانى عمرو دياب

 المثير فى المر أن النوادى الليلة فى أمريكا كلها بل استثناء تقوم بإجراء المكالمات
الهاتفية باستمرار للسؤال عن اللبوم

--

 أنظر إلى هذا المتجر, و هو الموقع الثالث لشركة رشيد التجارية للتوزيع الموسيقى
  شارع المحكمة ببلدة155 عامْا, و الواقع فى 55العربى, القائم بالعمال منذ 

بروكلين, البلدة الكثر كثافة فى مدينة نيويورك

 هذا الرجل هو ريمون رشيد, و قد تأسس المتجر منذ أن كان راى يبلع سنتين من
العمر

--

هذا المتجر و هذا المكان يسمى بواحة بروكلين التجارية نظرْا لشهرته

 ستانلى رشيد هو صاحب شركة رشيد ببلدة بروكلين, للمبيعات و التوزيع
1934الموسيقي العربي الذي أسسه والده في عام 

 يقول الرجل أن هناك زيادة مطردة فى الطلب من المستمعين الغير عرب على
 موسيقى البوب من العالم العربى, و يستطرد قائْل, "أنا على الدوام أستقبل
 مكالمات هاتفية من كل النوادى الليلية النوادي الليلية في جميع أنحاء البلد

 يسألون عن أحدث ألبوم لعمرو دياب", كما يقول, فى إشارة إلى المطرب المصرى
الهام, "لقدر أدرك المريكيون أخيرْا أنهم يستطيعون الرقص على مثل هذه الشياء"ء

--



 تم نشر هذه التصريحات فى المجلة الرسمية لرامكو السعودية, شركة النفط
 الوطنية الضخم فى العالم, و ذلك بقلم لويس فيرنر الكاتب و المخرج صاحب فيلم

عودة الراعى الحائز على ترشيحات جائزة إيمى

--

 لم ينتهى الحديث, فينطلق فيرنر فى الحديث, متفقْا مع صاحب أهم شركة للتوزيع
الموسيقى فى بروكلين قائْل

 إن المصرى الوحيد الذى خرج من القالب الموسيقى المعتاد هو عمرو دياب, حامل
مشعل موسيقى الجيل

إن عمرو دياب يعمل خارج التقليد

 و يقول ستانلى, إن لدى موسيقى الجيل وتائر متطورة جدْا, و عمرو دياب هو الذى
يعرف كيف يظهرها و يقوم بتحديثها

 ثم يستطرد, "لدي حدس ان عمرو دياب سيكون اول مطرب عربي يفعل شىء لم
يحدث من قبل هنا"ء

--

المصدر

مجلة أرامكو السعودية الصادرة فى هيوستن (تكساس)ء

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200002/arab.pop.on.the.world
.stage.htm

--

عــمــرو ديــاب فــى روايــة بــريــطــانــيــة

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 اعتدنا أن يتم تدريس عمرو دياب فى الجامعات العالمية, و أن يطرح للمناقشة فى
 مؤتمرات سياسية دولية, و أن تتحدث عنه أشهر الكتب فى العالم, و أن يتم تصنيفه

عالميْا كخط فاصل على الخريطة الثقافية المصرية

و جائت الن اللحظة الحاسمة .. اللحظة المنتظرة

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200002/arab.pop.on.the.world.stage.htm
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200002/arab.pop.on.the.world.stage.htm


لحظة التربع داخل التاريخ

إلى كل جمهور عمرو دياب فى كل مكان, يسعدنى أن أنقل لكم هذا الخبر السعيد

عمرو دياب فى رواية بريطانية

Novel

للكاتب و المؤلف البريطانى: غوتام مالكانى

--

غلف الرواية بطبعات مختلفة







--

و ها هو اسم عمرو دياب يتردد فى صفحات الرواية





--

بعض المعلومات الضافية عن الرواية

http://en.wikipedia.org/wiki/Londonstani

كما أن المؤلف صحفيْا فى جريدة الفاينانشال تايمز

http://www.gautammalkani.com/

http://www.gautammalkani.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Londonstani


--



للتاريخ: أكثر من سبعين كتابْا يتحدثوا عن عمرو دياب حول العالم

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 يسعدنى أن أقدم لكم أكثر من سبعين غلفْا لكتب مؤلفه عالميْا و تتحدث عن عمرو
 دياب سواء تفصيليْا أو وصفيْا أو بذكر اسمه, و تنقسم الى كتب فى كافة المجالت,

بالضافة إلى أنها تتألف من كتب و معاجم و روايات

 يمكنك مشاهدة أغلفة الكتب فى صفحة واحدة مخصصة عن الكتب التى تحدثت
عن عمرو دياب حول العالم

http://www.flickr.com/groups/amrdiabbooks/pool/

http://www.flickr.com/groups/amrdiabbooks/pool/
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--

أجواء عالمية مع عمرو دياب

بسم ا الرحمن الرحيم



بيوت الزياء الوروبية تستعين بموسيقى عمرو دياب

 بعد أربعة أيام من إعلن الرئيس الفرنسي نيكول ساركوزي أن الحجاب الذى يغطى
 كامل الجسم "ليس موضع ترحيب" في فرنسا, قام المدير الفني لكريستيان ديور
 جون غاليانو, بالشتراك مع أضخم بيوت الزياء الفرنسية مثل نينا ريتشي و وجان
 كلود, و اليطالية بلومارين و البيرتا فيريتى, بالنتقال إلى تصميم العبايات, و هو

 تحول تاريخى فى هذا المجال, و من ثم فقد تم إقامة معرض لعرض هذه
 التصميمات, يوصف بأنه أكبر معرض للعبايات السلمية فى العالم, و كان حدثْا هامْا
 فى فرنسا, و تحديدْا فى فندق جورج الخامس الفخم, حيث حضره كبار الشخصيات

السلمية و صانعى الموضة العالمية و الميرات
 و قد أرسلت أعلى بيوت الزياء الوروبية بما في ذلك جون غاليانو وبلومارين, موديلز

 يرتدين عباءة الكوتور على المدرج في محاولة لغراء المرأة المسلمة الغنية, كما
 استعانت هذه العلمات الوروبية بموسيقى عمرو دياب لعطاء الغرفة جوْا عربيْا

 للغاية



المصدر: صحيفة التايم

2009 أغسطس 15تاريخ 

http://www.thetimes.co.za/Entertainment/Article.aspx?id=1049975

--

http://www.thetimes.co.za/Entertainment/Article.aspx?id=1049975


أشهر مطعم مغربى فى مدينة مانشيستر يعلق صورة عمرو دياب فى غرفة الطعام

المصدر: صوت مانشيستر

 حيث يمكنك أن تمعن النظر فى عمرو دياب ذو العضلت المفتولة و هو أمامك فى
غرفة الطعام, و أنت تأكل البقلوة و أيس كريم ماء الورد

http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?
Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realna me=Le%20Tagine

%20reviewed

--

 صدق أو ل تصدق: أغنية "وحشتينى" هى أول أغنية قام بتشغيلها الجيش
المريكى فى العراق فى مستشفى ميدانى

http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realname=Le%20Tagine%20reviewed
http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realname=Le%20Tagine%20reviewed
http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realname=Le%20Tagine%20reviewed


السر فى هذا الكتاب

و هو عن السعى الرئاسي للسيناتور كاثرين لفورج

 فبعد سقوط تمثال صدام حسين و إسقاطه من قبل القوات المريكية و التحالف, قام
 الجيش المريكى بإنشاء أول مستشفى ميدانى لعلج الشعب العراقى, و قاموا

 باستضافة السياسيين و الصحفيين و كبار الشخصيات, و أعدوا وليمة كبيرة لهم, و
 تجمع الناس حول موسيقى عمرو دياب, و قال أحد العراقيين للسيناتور كاثرين

  أن عمرو دياب هو2004لفورج المرشحة لرئاسة الوليات المتحدة المريكية عام 
 أهم مطرب عربى على الطلق, و استمتع الطفال المصابين فى المستشفى على

 أنغام أغنية وحشتينى. و كانت الستعانة بموسيقى عمرو دياب من جانب الجيش
 المريكى هو فى حد ذاته بهدف التخفيف عن المصابين, و بعد انتهاء أغنية

وحشتينى قامت الوركسترا العراقية بعزف أغنية بلدى

الحكاية من صفحات الكتاب









--

 و ل ننسى أنه تم الستماع إلى أغنية عمرو دياب نور العين, كعنصر موسيقى
 أساسى خلل مأدبة العشاء التكريمية بين رئيس سوريا بشار السد و رئيسة الهند

براتيبها باتيل

المصدر

http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-
intensify-ties-patil_10061745.html

http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-intensify-ties-patil_10061745.html
http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-intensify-ties-patil_10061745.html

